
About

With this learning module on the subject of online content manipulation, we 

aim to translate the goals and findings of the ALEX project into a informative, 

tangible and fun educational course, with a duration of approximately 90 

minutes. The module itself is part of Informatica Actief, a Dutch teaching method 

for Informatics (age 16-18, level havo/vwo). Teachers can access these materials 

online in preparation for class. It is important to notice students cannot use the 

Tracking Exposed browser extensions themselves, as they are under the age of 

18 years old. Therefore, we simulated the experience in an assignment that has 

students look at Youtube recommendations manually and discuss the findings.

In this module, the student;

•	 learns about algorithms and personalization, from the perspective of online 

content manipulation.

•	 takes the transformational effects on society in consideration, equipped with a 

corresponding vocabulary.

•	 learns how personalisation can provoke specific behaviour, and how this is 

done in other types of content creation (like clickbait).

•	 imagines a world in which personalization and algorithmic content creation 

meet, and how this might effect the overflow of data that reaches us.

With this module, we also make an effort to renew the Informatics course in 

Dutch schools. Whereas the debate on new technology and ethics has grown 

significantly in the last few years – ranging from data profiling and automated 

decision making to algorithmic accountability and ethics in general –, the 

Informatics course largely remained the same. As such, students still learn how 

to build a Mysql database or how to write code in Php, but are not challenged 

to consider the transformational effects technology has on society. This is 

partly because there is no roadmap yet on how to address these topics (i.e., 

which questions to ask and how to spark a debate in class). Our main focus 

here is learning-by-doing, in which students are actively engaged in practical 

assignments, often (thought-)provoking, rather than learning through textbooks 

alone.

At this point, the module is developed and shared among teachers, but not 

actually tested and observed in class yet. This testing was scheduled, but due to 

the Covid-19 virus – and the corresponding measures taken, which includes the 

closing of schools – canceled until further notice. However, we are still in touch 

with the school and teachers involved, and will continue as soon as possible.



For future developments, we think there is still a lot of ground to cover. At this 

very moment, for example, schools are asked to bring ‘digital citizenship’ into 

their education. However, a lot of teachers are struggling to incorporate those 

topics into their classes, as there is not much material available yet. It would 

therefore be interesting to further explore the possibility of translating current 

research projects and findings into new educational material.



Summary

This is a learning module on the subject of online content manipulation. It 

is the closing chapter in a larger series on the social implications of new 

technologies, aimed at (upper) secondary education (age 15-18, also referred to 

as ‘bovenbouw’ in the Dutch educational system). This modules aims to helps 

students understand that the suggested content they see online – or how that 

content is presented – is not necessarily the same to what their peers might 

encounter. In addition to a more classical approach of media literacy, which 

typically focuses on risks and online behaviour, this module enables them to 

grasp the mechanics behind these phenomena. Students learn about algorithms 

and personalization (‘recommended for you’) and how to recognize this 

phenomenon on Youtube themselves. They are introduced to the ALEX research 

project and its preliminary findings. Emphasis is placed on stimulating critical 

thinking and providing arguments to partake in the debate on new technologies, 

social implications and ethics (i.e. in terms of echo chambers). Following the 

path of Netflix’s personalized thumbnails, the second part of this module focuses 

on the future of personalized clickbait. Students are challenged to envision a 

world in which algorithms not only suggest specific content, but also create new 

content (i.e. in terms of screenwriting).



Maatschappelijke implicaties

Lesbrief
Online contentmanipulatie

https://algorithms.exposed

Informatica Actief

https://setup.nl



Overzicht

Samenvatting

YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Netflix, Google, ze denken allemaal te weten wat we 

willen horen, zien en kopen. Achter de schermen bepalen personalisatie-algoritmen wie wij zijn en 

wat voor inhoud interessant voor ons is. Dit betekent ook dat bepaalde inhoud, ook wel content 

genoemd, van ons weggehouden wordt. De grote spelers in de online media besteden ook veel 

aandacht aan hoe ze content aan ons moeten aanbieden, zodat we het ook echt gaan luisteren, 

bekijken en kopen. Hoe werkt dit nou precies en wat betekent dit voor jou? Deze lesbrief helpt je 

om dit te begrijpen en er een eigen mening over te vormen.

Leerdoelen

De leerling:

•	 Leert wat personalisatie-algoritmen zijn en wat de rol hiervan is in online contentmanipulatie.

•	 Denkt aan de hand van de begrippen ‘filterbubbel’ en ‘echo chamber’ na over wat de 

maatschappelijke gevolgen van online contentmanipulatie zijn.

•	 Leert aan de hand van het onderwerp clickbait dat online content wordt ontwikkeld om bepaald 

gedrag uit te lokken.

•	 Denkt aan de hand van het onderwerp clickbait na over de grens tussen verleiden en misleiden 

door online contentmanipulatie.

Duur

Deze les duurt gemiddeld 90 minuten.

Opzet

•	 Opdracht 1, 2 en 4 worden individueel uitgevoerd en kunnen klassikaal besproken worden.

•	 Opdracht 3 en 5 worden in duo’s uitgevoerd.

Benodigdheden

•	 Per scholier een computer of smartphone met internetverbinding.

•	 Voldoende wit A4-papier en stiften/potloden voor het tekenen bij opdracht 5.
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Wat denken jullie? Hoe komt het dat je maar blijft rondhangen op online media als Instagram, 

Youtube en Netflix?

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet

Heb jij dat ook weleens? Je neemt eventjes een kijkje op Insta of YouTube en voor je doorhebt is 

het een half uur later! Of je besluit ‘s avonds laat nog heel even een aflevering van je favoriete serie 

op Netflix te kijken en ineens zit je tot diep in de nacht te bingewatchen. Hoe komt dat toch? Hoe 

kan het dat je zó makkelijk zóveel tijd doorbrengt op deze online media?

Elk vrij momentje op je telefoon. Herkenbaar? 

Bron: pexels.com/nl-nl/foto/163092

Het internet staat vol met tips die je kunnen helpen om verstandig om te gaan met online media. 

Handig! Maar het is ook goed om te weten waaróm deze media zo verslavend zijn en dat het niet 

helemaal aan jezelf ligt dat je maar niet kunt stoppen met klikken, kijken en luisteren.

Je hebt vast wel eens gehoord van algoritmen, maar misschien weet je nog niet goed wat een 

algoritme is. Laten we beginnen met een definitie: volgens het woordenboek is een algoritme een 

reeks van instructies die naar een beoogd doel leidt. Algoritmen zijn volgens deze definitie overal. 

Als je een recept uit een kookboek maakt bijvoorbeeld. Je volgt dan de instructies uit het boek, 

die uiteindelijk een gerecht opleveren. De formules die je leert bij wiskunde zijn ook algoritmen. Ze 

beschrijven regeltjes waarmee je sommen kunt oplossen.

Ook online media maken veelvuldig gebruik van algoritmen. Achter de schermen van bijvoorbeeld 

Instagram, YouTube en Netflix bepalen algoritmen wat jij voor filmpjes en berichten te zien krijgt.

Vraag
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Wat denken jullie? Wat is het doel van de algoritmen achter online media als Instagram, 

Youtube en Netflix?

Online media willen jouw aandacht zolang mogelijk vasthouden. Hoe langer jij blijft, hoe meer geld 

zij verdienen. Zij vechten eigenlijk om jouw aandacht! Maar hoe werkt dat dan?

De algoritmen van online media kunnen goed voorspellen wat jij leuk vindt. Dat doen ze door goed 

te kijken naar wat jij online allemaal doet. De algoritmen zijn slim, en volgen precies welke filmpjes 

je kijkt, op welke linkjes je klikt en wat je liket. Ze zoeken continu naar patronen in jouw online 

gedrag. Zo brengen ze jouw brein in kaart.

Stel dat je de laatste tijd vooral kattenfilmpjes hebt gekeken of reacties onder hiphopvideo’s hebt 

geplaatst. Dan zal het algoritme steeds vaker dit soort video’s aanbevelen of berichten over deze 

onderwerpen op je tijdlijn plaatsen. Dit type algoritmen noemen we personalisatie-algoritmen. Het 

zijn de regels achter aanbevolen voor jou of recommended for you.

Vraag

Opdracht 1 10 min

Wat heeft YouTube voor jou in petto? In deze opdracht ga je kijken wat de personalisatie-

algoritmen van YouTube voor jou persoonlijk betekenen.

Open YouTube en log in op je eigen YouTube-account.1

Zoek de video ‘Cutest cats compilation 2017’ (van Funny pet videos).2

Als je de video niet kunt vinden, open het dan via deze link: youtu.be/rNSnfXl1ZjU. Bekijk een stuk 

van deze video. Maar pas op, niet te lang, dit kan verslavend werken! Bekijk daarna welke eerste 15 

video’s YouTube aanbeveelt als ‘volgende’ en beantwoord de volgende vragen:

Hoeveel van deze video’s zijn speciaal aanbevolen voor jou?

Dit zijn de video waar bij staat ‘Recommended for you’ of ‘Aanbevolen voor jou’.
a

Noteer van de speciaal voor jou aanbevolen video’s de 3 titels die je het 

meeste aanspreken.
B

https://youtu.be/rNSnfXl1ZjU
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Kijk eens terug naar je antwoorden op de vorige vragen. Wat valt je dan op? Vergelijk 

bijvoorbeeld jouw uitkomsten met die van een klasgenoot. En vergelijk ook eens het aantal 

aanbevelingen dat je krijgt bij de kattenfilmpjes en bij het politieke filmpje.

Zoek nu de video ‘Philip hammond hints he could vote against new PM over no-deal Brexit’ 

(van Guardian News).
3

Als je de video niet kunt vinden, open het dan via deze link: youtu.be/NDTWBruN8F0. Bekijk ook 

een stukje van deze video. Bekijk weer de eerste 15 video’s die YouTube aanbeveelt als volgende 

video. Geef daarna antwoord op de volgende vragen:

Hoeveel van deze video’s zijn speciaal aanbevolen voor jou?

Dit zijn de video waar bij staat ‘Recommended for you’ of ‘Aanbevolen voor jou’.
a

Noteer van de speciaal voor jou aanbevolen video’s de 3 titels die je het 

meeste aanspreken.
B

Vraag

De opdracht die je net hebt gedaan, laat zien dat de algoritmen van YouTube rekening houden 

met jouw persoonlijke voorkeuren. En ook dat de aanbevelingen die je krijgt afhangen van het 

type filmpjes dat je kijkt. Maar hoe het algoritme nou precíes werkt, dat houdt YouTube geheim. 

En YouTube is niet de enige. Ook andere grote spelers zoals Google, Instagram en Facebook zijn 

niet transparant over hun algoritmen. De bedrijven krijgen hier steeds meer kritiek op. Mensen 

vinden het niet eerlijk, ze vinden dat online media open kaart moeten spelen. Want als bedrijven als 

YouTube, Google en Instagram transparanter zijn over de gebruikte algoritmen, snap jij tenminste 

wat je wel en niet te zien krijgt.

Een groep onderzoekers van onder andere de Universiteit van Amsterdam wil ook meer 

transparantie over personalisatie-algoritmen. Ze proberen inzicht te krijgen in de personalisatie-

algoritmen van bijvoorbeeld YouTube, Facebook en Amazon. De groep heet ALEX (ALgorithms 

EXposed) en heeft in de zomer van 2019 een experiment uitgevoerd. In dat experiment moesten 

studenten inloggen op hun eigen YouTube account en dezelfde filmpjes afspelen als die die 

jullie in de opdracht hebben bekeken: een compilatie van kattenfilmpjes en een politiek filmpje 

over de Brexit. De onderzoekers registreerden hoeveel en wat voor soort aanbevolen voor jou 

of recommended for you suggesties de studenten kregen en keken daarna net als jullie naar 

verschillen en overeenkomsten hiertussen. Hieronder zie je in een visualisatie de resultaten van 

dit onderzoek. De visualisatie laat zien dat je aanzienlijk meer gepersonaliseerde suggesties 

krijgt bij het afspelen van de politieke video dan bij het bekijken van een niet-politieke video (het 

kattenfilmpje).

https://youtu.be/NDTWBruN8F0
https://tracking.exposed
https://tracking.exposed
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Recommended for you

Suggested to all the users

Number of occurrences

72%

28%

55%

45%

Cutest Cats Compilation 2017 Philip Hammond - no-deal Brexit

Visualisatie van de resultaten van het onderzoek van ALEX.

Vraag

tip VOOr thuis

Meer weten? Kijk op https://tracking.exposed

Wat kun je afleiden uit deze visualisatie? Waaraan zie je dat?

Vraag

Wat vind je ervan dat YouTube blijkbaar meer persoonlijke suggesties doet voor filmpjes als 

je een politieke video kijkt dan wanneer je niet-politieke video’s bekijkt? Welke vragen 

roept dit bij je op?

https://tracking.exposed
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De bovenstaande plaatjes illustreren het fenomeen echo chamber. Wat zien jullie in 

deze plaatjes?

Be a voice, not an echo

Hoe personalisatie-algoritmen precies werken is niet altijd duidelijk. Het is wél heel duidelijk dat ze 

ervoor zorgen dat wij steeds weer dingen voorgeschoteld krijgen waarin we toch al geïnteresseerd 

zijn. YouTube laat ons bijvoorbeeld steeds hetzelfde type filmpjes zien, Instagram laat vooral posts 

zien die iets te maken hebben met posts die je liket en Netflix geeft vooral suggesties van films of 

series die passen bij de films en series die je al kijkt.Je eigen ideeën en voorkeuren worden dan 

steeds bevestigd. Een tegengeluid kom je niet zo snel tegen. Er ontstaat dan eigenlijk een soort 

echo in de online wereld, die ervoor zorgt dat we onze eigen ideeën meer en meer als de enige 

waarheid gaan zien. Dit fenomeen noemen we de echo chamber.

Echo chambers: je hoort en ziet steeds weer dezelfde dingen. 

Bronnen: Beth Kuchera/Shutterstock via https://theconversation.com/the-problem-of-living-inside-echo-

chambers-110486 (links) en https://hackernoon.com/are-you-living-in-an-echo-chamber-d25ed166c45f (rechts)

Vraag

Het echo chamber-fenomeen is mede bepalend voor onze beeldvorming van wat er om ons 

heen gebeurt. Er is veel discussie over wat dit voor gevolgen heeft voor onze maatschappij. Er 

wordt gezegd dat het echo chamber-fenomeen bijdraagt aan polarisatie van de samenleving: 

tegenstellingen in meningen worden steeds sterker, waardoor groepen mensen steeds meer 

tegenover elkaar komen te staan. Er zijn ook mensen die ervan overtuigd zijn dat de winst van 

Trump in de Amerikaanse verkiezingen van 2016 voor een groot deel te danken is aan het echo 

chamber fenomeen. De echo chamber zal de komende tijd zeker nog onderwerp van gesprek 

blijven!
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Opdracht 2 10 min

Je weet nu meer over personalisatie-algoritmen en wat die kunnen betekenen voor ons als 

mensen. Nu je dit allemaal hebt gehoord, wat vind jij?

Ik vind dat YouTube persoonlijke suggesties mag doen voor:1

Kattenvideo’s

Nieuwsvideo’s

Sportvideo’s

Conspiracy-video’s

Politieke video’s

Make-up video’s

Leg uit waarom2

Waarom je nu móet stoppen met 
deze les. Of toch niet…?

In de vorige opdrachten heb je gezien dat algoritmen voor jou bepalen welke content jij wel of 

niet te zien krijgt als je online bent. Zo sturen ze jou, zonder dat je het door hebt, in een bepaalde 

richting. Nu snap je misschien al beter waarom je zo verslaafd bent geraakt aan Youtube. Of aan 

Instagram. Of aan Netflix. De algoritmen achter deze diensten weten precies wat jij wil zien, en 

bieden precies dát aan.

Maar algoritmen gaan nog een stapje verder. Algoritmen bepalen inmiddels ook welke content 

gemaakt moet worden. Bijvoorbeeld welke titel een filmpje het beste kan hebben, zodat zoveel 

mogelijk mensen er op klikken. Want, zoals je weet, willen online media vooral geld verdienen. En 

onderstaand algoritme helpt daarbij:

Hoe vaker jij op een titel klikt,

hoe meer advertenties je ziet,

hoe meer geld er in het laatje komt!
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Algoritmen bepalen een sensationele of spectaculaire titel om jouw aandacht te trekken. Je kent 

vast zelf wel voorbeelden zoals “Wat je hier leest geloof je nooit!” of “Deze vrienden gingen samen 

naar de dierentuin. Wat er toen gebeurde had NIEMAND kunnen voorspellen!”. We noemen dit 

fenomeen clickbait. Daar heb je misschien wel eens van gehoord. Het betekent letterlijk ‘klikaas”. 

Met clickbait doen online media een poging om bezoekers tot een click te verleiden. Ze lokken je 

als het ware in de val.

Een typische clickbait die schreeuwt om jouw aandacht. 

Bron: dieponderzoek.nl/clickbait-in-de-wetenschap-je-bent-gek-als-je-het-niet-doet

Vraag

Wat wil de maker van deze illustratie zeggen met dit plaatje?

Bron: medium.com/@itsamandawan/why-clickbait-works-and-how-to-use-it-a08c80ab2619
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Opdracht 3 15 min

In deze opdracht ga je zelf een clickbait titel bedenken. Het bedenken van een goede 

clickbait titel is een kunst op zich.

Maak een duo met een klasgenoot.1

Een paar tips om je op weg te helpen:

•	 Spreek de lezer persoonlijk aan 

•	 Speel in op de emotie van de lezer

•	 Doe een belofte

•	 Maak de lezer nieuwsgierig

Verwerk een aantal van de onderstaande woorden in je clickbait en vraag op welke 

titel je klasgenoot het snelst zou klikken.
a

Schrijf een aantal clickbait titels waarmee je deze klasgenoot verleidt om een artikel over 

een gezondere leefstijl te lezen.
2

deze dit hoe waar waarom geweldig fantastisch

gezonder je jouw we

Jouw 3 clickbait titels:B

Omcirkel de favoriet van je klasgenoot en leg uit waarom deze titel favoriet is:3

Clickbait is meer dan het genereren van titels. Wist je bijvoorbeeld dat series en films van Netflix 

bij jou op een andere manier gepresenteerd worden dan bij je vrienden? Ja, écht! Netflix kiest niet 

alleen de films en series uit die bij jouw smaak passen. Netflix zorgt er ook voor dat de thumbnails 

die bij die films en series horen, worden aangepast op jouw voorkeuren. Een voorbeeld:
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Iemand die vooral films en series met Uma Thurman heeft gekeken, zal deze thumbnail te zien krijgen. 

Bron: medium.com/netflix-techblog/artwork-personalization-c589f074ad76

Als iemand graag kijkt naar Kill Bill, Prime en Paycheck, dan denkt Netflix dat de thumbnail van 

de vrouwelijke hoofdpersoon Mia uit Pulp Fiction het beste bij deze persoon past. Beter dan een 

thumbnail van Vincent uit Pulp Fiction...

Iemand die vooral films en series met John Travolta heeft gekeken, zal deze thumbnail te zien krijgen. 

Bron: medium.com/netflix-techblog/artwork-personalization-c589f074ad76

Deze thumbnail is volgens het algoritme geschikter voor iemand die kijkt naar Killing Season, 

Grease en Urban Cowboy. Interessant, toch?

Opdracht 4 10 min

Als jij Netflix was, welke thumbnail zou jij dan voor jezelf kiezen?

Denk aan jouw favoriete series en films op Netflix. Welke bovenstaande thumbnail van 

Stranger Things denk je dat Netflix selecteert voor jou?
1
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Wat vinden jullie van clickbait? Hoe ver mogen makers van content hierin gaan? Wanneer 

slaat verleiden om in misleiden?

Leg uit waarom:2

Denk nu aan je ouders/verzorgers en welke series en films zij kijken op Netflix. Welke 

bovenstaande thumbnail van Stranger Things denk je dat Netflix selecteert voor hen?
3

Leg uit waarom:4

Inmiddels weet je aardig wat over clickbaits. Je snapt hoe de thumbnails van Netflix je proberen te 

verleiden tot het kijken van een film of serie. En hoe de titels van YouTube filmpjes uitlokken tot een 

muisklik. Want: iedere muisklik is geld waard!

Misschien probeer jij in je vrije tijd ook geld te verdienen via online media. Bijvoorbeeld met een 

vlog, je Instagram of een webshop. Als je gebruik wil maken van clickbait om jouw aantal kliks of 

likes te vergroten, is het goed om je te realiseren dat er ook een keerzijde aan dit verhaal zit. Vaak 

is het namelijk zo dat clickbait je lezer iets belooft wat je niet kunt waarmaken. Zo’n pakkende titel 

schept allerlei verwachtingen over de inhoud van wat erachter zit. En als deze inhoud niet past bij 

deze verwachting, dan voelt je lezer zich misleid. Als lezers zich te vaak misleid voelen, haken ze 

uiteindelijk af. Dat wil je voorkomen. Houd dus goed in de gaten waar de grens ligt tussen verleiden 

en misleiden!

Vraag
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Opdracht 5 20 min

Bijlage 1: DIY-clickbait-generator

Vorm tweetallen en open allebei het html-bestand in de browser (zorg dat er een 

internet-verbinding is).

Nu mag je een poging doen om een klasgenoot te verleiden met een zelfgemaakte clickbait. 

Je gaat zelf lokaas maken! Als je een sensationele titel gevonden hebt voor je klasgenoot 

schrijf je deze op en teken je hierbij een geschikte thumbnail. Laat je titels en thumbnails zien 

aan je klasgenoot en kijk wat de reactie is. Welke werkt goed en welke werkt minder? Tip: 

maak gebruik van woorden uit de top 3 videotitels van jouw klasgenoot uit de eerste opdracht 

van deze lesbrief, om aan te sluiten bij de persoonlijke voorkeuren van jouw klasgenoot.

Titel:

Titel:
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Titel:
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